
Terje Tjelle

Billetter til foredrag kjøpes via Strikkefestivalen.  
Send oss en mail: strikkefestivalen@gmail.com
Eventuelt ledige billetter selges i døren.  
Kontant betaling og Vipps. strikkefestivalen.no

Selbuvottens historie
Terje har de 10 siste årene reist rundt og holdt foredrag for å inspirere 

om Selbu vottens historie, både i husflidslag og strikkeklubber.
Selbuvottens historie: 
”Mor til selbustrikk”- Marit Guldsetbrua Emstad. 
Hva er Selbustrikk?  Mønstrene, samt de tradisjonelle motivene.
Tradisjonen og Selbustrikk i dag.

Det er duket for et hyggelig foredrag i fortellinger, 
bilder, historikk og kunnskap - blandet med litt sang…

Foredrag:    Fredag 17.09.2021 kl. 11:00 – 12:00
Sted:            Kommandantgårdens Parolesal,

Gamlebyen Fredrikstad

Billettpris:  Kr. 100,- (medlemmer gratis)
Påmelding til Strikkefestivalen, 
oppgi navn og tlf.nr.

Terje Tjelle
Terje har vært en ihuga 
strikkeentusiast og 
hobbystrikker siden han var 7-8 
år. Han er utdannet lærer, og 
gikk også 2 år på husflidskolen 
hvor han lærte vev og 
strikkedesign. Siden Terje 
kommer fra Rauma har han 
alltid vært glad i ullgarnet fra 
Rauma Ullvarefabrikk. Og Selbu 
votter har vært en særinteresse 
fra studietiden, som har 
resultert i at han har strikket 
utallige Selbuvotter samt reist 
rundt med foredrag om 
Selbuvotten. Å strikke er godt 
for kropp og sjel... og en meget 
god terapi i hverdagen...
Titt gjerne innom hans 
Facebook blogg musikk&strikk, 
som kun er ment som en 
inspirasjonsblogg...

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/


Trond Svandal

Historien om Gamlebyen i Fredrikstad

Kom – med eller uten strikketøy - og hør en historiker fortelle 
Fredrikstads spennende historie fra byen ble grunnlagt i 1567 og 
frem til i dag.

Foredrag:   Fredag 17.09.2021  
kl. 15:00 – 16:00

Sted:      Kommandantgårdens Parolesal,
Gamlebyen Fredrikstad

Foredraget er gratis for alle!  
Påmelding med navn og tlf.nr. 
til strikkefestivalen@gmail.com

Trond Svandal

Historiker med hovedfag fra 
Universitetet i Oslo. Har jobbet med 
middelalderhistorie, militærhistorie fra 
tidene rundt 1814. 
Fast lokalhistorie-skribent i 
Fredriksstad Blad.
Trond elsker Østfold og har vært ansatt 
i Østfoldmuseene, både som guide, 
formidler og arkivar. 
Han jobber i dag ved sentralarkivet 
i Sarpsborg kommune med 
kommunens eldre arkiver.



Klepp og Tobiasson

Billetter til foredrag kjøpes via Strikkefestivalen.  
Send oss en mail: strikkefestivalen@gmail.com
Eventuelt ledige billetter selges i døren.  
Kontant betaling og Vipps. strikkefestivalen.no

Grønne klær – gjør det sjæl!
De tre bøkene som professor i klær og bærekraft Klepp og journalist Tobiasson har 
kommet med de siste årene (Lettstelt, Lettkledd og Lettfiks) handler alle om klær og 
miljø, garn og garderober. I dette foredraget vil de dra noen historiske linjer og ta oss 
med inn i en ‘vekkelsesbølge’ som omfavner håndarbeid og synlig reparasjon, og å 
ta bedre vare på klærne. Flere har fått øynene opp for at klær kan være både 
verdifulle, vakre og derfor vil de to snakke om hvordan vi selv kan bidra til en «grønn 
garderobe» gjennom riktig stell, bedre valg og en dose omsorg og kjærlighet med 
nål og tråd, strikkegarn og strikkepinner.

Foredrag:    Lørdag 18.09.2021 kl. 11:00  – 12:30
Sted:            Kommandantgårdens Parolesal,

Gamlebyen Fredrikstad

Billettpris:  Kr. 100,- (medlemmer gratis)
Påmelding til Strikkefestivalen, 
oppgi navn og tlf.nr.

Ingun Grimstad Klepp
professor i klær og bærekraft, har vært landets 
ledende kompetanse på klær og miljø i 20 år. 
Hun er en internasjonalt anerkjent forsker 
innen feltet bruk av klær med vekt på levetid, 
klesvaner og klesvask. Hun har ledet flere 
større forskningsprosjekt, nylig KRUS, om å øke 
verdien på norsk ull. Ingun er en ivrig strikker, 
men uten oppskrifter.

Tone Skårdal Tobiasson
Journalist og redaktør for nicefashion.org, 
nettbasert miljøinformasjon for tekstilbransjen 
og forbrukere som bruker Facebook som 
plattform. Hun har vært sjefredaktør i 
motemagasin i mange år, og nylig skrevet 
boken Folkedrakt i vår tid, om Eva Lie Design. 
Hun foretrekker å skrive om strikking fremfor å 
utøve det selv, men fusker av og til i faget.

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/


Maitii Österberg

Fett og Kolesterol - er det farlig?  
Og hvor farlig er sukker?

Hvor kommer den "fettskrekken" fra som vi lever med i dag? Den vitenskapelige 
bakgrunnen er veldig tynn og til tross for det tviholder helsemyndighetene på de 
gamle kostrådene. Vi har i dag en fedme epidemi over hele verden, til tross for at 
mange følger de kostrådene som etterhvert kom på 60-tallet fra USA. 

Hvordan kan vi bli anbefalt å spise kjemiskprosessert mat som lett/light produkter, 
isteden for sunne naturlige produkter som vi er skapt til å spise? 
Vi får hele tiden høre hvor farlig det er med høyt kolesterol - er det virkelig det? 
Og er det forskjell på menn og kvinner?  Til slutt; sukkeravhengighet, finnes det?

Foredrag:    Lørdag 18.09.2021 kl. 13:30 – 14:30
Sted:            Kommandantgårdens Parolesal

Gamlebyen Fredrikstad

Foredraget er gratis for alle!  
Påmelding med navn og tlf.nr. til strikkefestivalen@gmail.com

Maitii Österberg
Din Doktor ble etablert i 2001 av 
Dr. Maitii Österberg.
Klinikken holder til i Trykkeriveien 6 
på Sellebakk.

www.dingyndoktor.no

http://www.dingyndoktor.no/


Birger Berge

Billetter til foredrag kjøpes via Strikkefestivalen.  Send oss en mail: 
strikkefestivalen@gmail.com
Eventuelt ledige billetter selges i døren.  Kontant betaling og Vipps.
strikkefestivalen.no

Fascinasjon, tradisjon, inspirasjon og strikking
Føredraget vil handle om interessa mi for strikking og handarbeid, kva 
strikking og handarbeide har å seie for meg (og kanskje andre).
Kvar ein kan hente inspirasjon og korleis ein kan lage eit mønster.

Foredrag:    Lørdag 18.09.2021 
kl. 15:00  – 16:00

Sted:            Kommandantgårdens Parolesal,
Gamlebyen Fredrikstad

Billettpris:  Kr. 100,- (medlemmer gratis)
Påmelding til Strikkefestivalen, 
oppgi navn og tlf.nr.

Birger Berge
Er 31 år og driver 
Instagram-konto under 
eige namn, der eg til ei 
kvar tid legg ut prosjekt og 
nye design som eg held på 
med. Glad i mønsterstrikk, 
tynne pinnar, og norsk ull.

Bilder:
Tovelise Mossestad/
Cappelen Damm

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/


Helle Siggerud

Billetter til foredrag kjøpes via Strikkefestivalen.  
Send oss en mail: strikkefestivalen@gmail.com
Eventuelt ledige billetter selges i døren.  
Kontant betaling og Vipps.  strikkefestivalen.no

Et strikkeliv, 
minner gjenfortalt med masker og pinner
Som bunadsyerske møter du ofte andre mennesker ved de 
viktige begivenhetene i livet.  Det kan være møter fylt av 
forventning og glede, men også sorg og savn.  Etter mange 
gode møter i systuen begynte Helle Siggerud å nøste litt opp i 
historiene bak en del av de store overgangene i livet vi fortsatt 
feirer.  For, hvorfor var det så viktig at barnet skulle døpes så 
fort, hvorfor er ofte dåpskjoler hvite, og når begynte vi med 
konfirmasjon?  
Dette er bare noen av spørsmålene hun stilte, og ville ha svar 
på. Resultatet har hun gjenfortalt som strikkeplagg til liten 
og stor, historier om forsmådde friere og andre 
familiehemmeligheter.

Foredrag:   Søndag 19.09.2021 kl. 13:30 – 14:30
Sted:            Kommandantgårdens Parolesal
Billettpris:  Kr. 100,- (medlemmer gratis)
Påmelding til Strikkefestivalen, 
oppgi navn og tlf.nr.

Helle Siggerud 
er damen bak 
Helles Syskrin. 
Bunadsyerske, 
blogger, forfatter
og strikkedesigner. 
For få år siden gjorde hun hobby til 
levebrød og byttet ut karriere som 
kommunikasjonsrådgiver med garn, nål, 
tråd og utdannet seg innen bunadsøm. 
Hun er opptatt av historiene i tekstilene, 
bevaring av tekstiler, naturmaterialer og 
fargeglede.
Hun har siden 2015 drevet systue på 
Lørenskog hvor hun syr bunader, utgitt 
flere design i ukepressen, blogger og 
utga i 2018 sin første bok Strikk til alle 
tider på Cappelen Damm forlag.  
Facebook og Instagram: Helles Syskrin
helles-syskrin.blogspot.no
hel-sigg@online.no

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/
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Denise Samson

Morsomme teknikker og vrangborder
Med ord, bilder og videoer viser Denise fram teknikker og vrangborder som ikke er 
fullt så vanlige. 
Hun har med alle prøvelappene slik at deltagerne kan se på dem etter foredraget.

Foredrag:   Søndag 19.09.2021 kl. 15:00  – 15:45
Sted:           Kommandantgårdens Parolesal,

Gamlebyen Fredrikstad

Billettpris:  Kr. 100,- (medlemmer gratis)
Påmelding til Strikkefestivalen, 
oppgi navn og tlf.nr.

Denise Samson
Denise startet eget firma i 2010, Andre 
Boller AS, hvor hun jobber som designer, 
forfatter, fagkonsulent og oversetter. I 
tillegg holder hun kurs og foredrag. Hun 
har gitt ut fire bøker, Hekta på fletter 
(2015), Poncho (2016), Hekta på 
hullstrikk (2018) og Sommerlig strikk og 
hekling (2019). Hun har strikket siden 
hun var 4 år og er mer vanlig å se med 
strikketøy enn uten. Nettside med 
nettbutikk: andreboller.no. Facebook og 
Instagram: Denise Samson Design

Billetter til foredrag kjøpes via Strikkefestivalen.  Send oss en mail: 
strikkefestivalen@gmail.com
Eventuelt ledige billetter selges i døren.  Kontant betaling og Vipps.
strikkefestivalen.no

http://andreboller.no/
mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/

